Zprávy ČAAF 13/2015 ze dne 9.12.2015
Zasedání Parlamentu
Zápis z jednání.
Klubový seminář
 Na přání klubů se provede několik změn v RS
 Několik diskutovaných možných změn Soutěžního řádu
o Pojmenování klubů musí být i nadále dvousložkové, tzn. odkaz na
město/region a přídomek/přezdívka. Nebude-li dostatečně vysvětlený
důvod pro odchýlení se, má být zachován „NFL“ princip, tedy s druhou
částí v angličtině
o Na podstatě odstupného a odchodného nic neměnit
o Navýšení startovného za soutěže dospělých (nejen mužů, ale i žen)
nenavyšovat dle formy, ale dle počtu osob na týmové soupisce
o Povinně jeden garant pro flagové soutěže
o Zachovat U16 kategorii (neměnit ji za U17)
o I nadále vyžadovat souhlas klubu a Rady s hraním „nesoutěžních
zápasů“ a „zahraničních zápasů“
o Zpřesnit počítání lhůt v SŘ
o Změny v antidopingových pravidlech dle požadavků ADV
 Procházení Propozic soutěže mužů. Kluby neměly připomínky
 Doporučeno povolení hry v kopačkách s kolíky s kovovými špičkami
 V omezení „importů“ nedoporučeny žádné změny
 PBP se zavázali odehrát ČLAF 2016 bez „importů“
 Doporučeny úpravy v počítání kreditů na zápasech (některé zdvojnásobit) a
způsob tvorby hranice k čerpání kreditů. Jiné úpravy kluby nepožadovaly
 Znovu budou udělovány kredity za fotky členů týmu
 K programům klubové podpory kluby neměly připomínky. Nelze vyloučit
omezení programu úhrady mezd klubových administrátorů, kteří nebyli přítomni
na Parlamentu
 Představena koncepce mediálního pokrytí zápasů soutěže mužů
 ČAAF zakoupí bílou sadu dresů jako rezervní pro reprezentaci, ale případně i
pro kluby
 Podrobně vysvětleno používání Hudlu a rovněž popsáno správné natáčení
zápasů
Zpravodaj ČUS
Deváté číslo zpravodaje připomíná a vysvětluje spolkovou povinnost změnit si
v souvislosti se změnou OZ název spolku.
Platba členských příspěvků na rok 2015
Do 15.12. lze hradit členské příspěvky v ČAAF. Všichni kluboví členové by měli
kontaktovat své klubové zástupce pro více informací.
Klubovým členům, kteří svůj ČPJ neuhradí, bude k 1.1.2016 změněno členství na
mimoklubové.
Mimokluboví členové, kteří neuhradili ČPJ ani jednou v letech 2013-2015, budou
k 1.1.2016 vyškrtnuti z ČAAF (bude jim zrušeno členství).
Všichni členové v „nebezpečí“ jsou uvedeni na tomto seznamu.
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Členské příspěvky se platí na účet ČAAF (2900673824/2010), jako variabilní symbol
se udává rodné číslo člena, do poznámky platby prosím uveďte ČPJ-Jméno Příjmení.
Výše členských příspěvků je uvedena v příslušné normě a informaci o zaplacených
příspěvcích všichni členové vidí ve svém profilu.
Výše členských příspěvků na rok 2016
Parlament přijal nařízení určující členské příspěvky a další poplatky pro rok 2016.
Víceméně se nic nemění, základní výše ČPJ zůstává 600 korun (při platbě po 1.7.
pouze 300 korun). Udržovací výše ČPJ zůstává 50 korun. Příspěvky na rok 2016 lze
platit od 1.1. do 15.12.
Nařízení Parlamentu.
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